
 القصيدة الطنانة

 ء الدرعيةيف رثا

ن  قال الشيييعب  ال الز ب       م  زر  َ  - تزالى رحمه اهلل–حمل    ناصييين    
ْرِ ع ة 

 يه3311 ام  هاوذلك  زل سقوطَزقل الل وة اإلصالحعة برْنِثي أرْهلر الل ِ
الزلماء والصيييييالتع  وتشيييييتم طال  الزل   الزلبل َ وتلَعن الاللان، وقتل 

الظال  كيل ذليك  لى بيل ، ونقلهيا الكتي  قاحنإالنيا  َ  أوطيانه ، و اروفن
اه  وجنوده، ا شر إ ناهع   االطاغعة  ازر ا برْسترِتق  جر  ون:اهلل ِ مر
  

  ييييان  ضييييييير و تر أشيييييييك   ِش اليزنْ  هر ليييير إ كر عييييْ إلير 
 

 ازيييير مر سيييييييْ تر ي لِ   ِ رر  ناءِ وك في الضييييييي  وأد    
 لنيييا نْ صيييييييِ ى َيييا قيييل جنى فيييانتر نر فييي نيييم تر  

 
  ييياشييييييينر َ   ى    التق  لر زيييْ الا   ةِ ئييير الفِ   ر َِ  

 وا د  ن  جيييير ور  ا  ييييا ييييتييييلاء  ونيييير ميييي  ليييير فييييقييييل  يييير  
 

 زاسييييييير   ْ مر لِ  ال اهتلاء   ضيييييييالل   وفر ع  سييييييي   
 ة  عيييير تييْ فييِ  الييتييق   اييييةِ صيييييييْ وكيي  قييتييلييوا َيي      

 
 زيييياك  سييييييييييياجييييلبي  ور   ضييييييييييياة  ر   لاة  هيييي   

 ال  كييييان  هييييِ  ع   يييير نْ نوا َيييي  َيييير وكيييي  دَيييي   
 

 ازيييير قر ليْ  ير  ار األنيعسيييييييييييةر وا الييييل  تينكيفيقييييل  
 نر وا َيي  حيير ليي  حيير وكيي  قييييل أر  

  ْ هييِ عييِ غييْ ايير  ييِ  ام 
 

 ازيييير نيي  ميير ا َيي  عيييي  عييِ تيينا حيير وا سيييييييِ كيي  تيير وكيي  هيير  
 ايييياائييِ هيييير فييعييهيي  نيير  األَييوال   فيييي صيييييييياييتييييِم  

 
 ا يييير و  ج  غينثيى ور  األبيتييييام   وأصيييييييايتييييِم  

 انيييي  كييييان قيييياطيييِ   ْ َييير  َييي  األوطييييانِ  ن  فييير ور  
 

 ازيييير ا َييير زيييي  كييييان َييي يييتيييميييِ  ف  إليييْ  قر ن ِ فييي  ور  
 ه  حالييي   م  ناييير اب  واليييل ِ  ميييل  شييييييير  مر تييي ِ وشييييييي   

 
َ  ه  بْ لر لر   َ  ضيييييير سييييييتر ف ضييييييتى  َ  ا  ازر ع  ضيييييير ا 

َِ  وقل أضييييتِم     ة الهلىنْ شييييِ   ْ األ الم 
 

 ازيييير ليييير  ازيييي  ول ليييير قيييي  تيييير  اجيييير األرْ  َييييةر ل  هيييير َييي   
 مييياءهييياحِ  تمي  يييالسيييييييعوِف كيييان بر   ْ مر لِ  

 
 ا يير نر تْ َ   وِت ا َ  المر لى كيي سييييييي  الزييِ  ذبق  بيي   

 هيي  يي ِ نر لييِ  بيي ر نِ اصيييييييِ عيي  اليينيييي  نييِ ؤَييِ َيي  الييميي   
 

 ازييييف  نر تر  افيلي  بيايتيغيوا فيي األر   ييغييعيييي   
 تيييمييييلَييي   بييي ر دِ  ونر عييي  تيييْ ى أنيييهييي  بييي  ور سيييييييِ  

 
 ائزيييانر الشييييييي   اِف فييير عض الخِ مون  يييالاِ تْ وبر  

َ  أبييي   ْم ضييييييير قر ا وانْ وْ ضييييييير َر    اوث  رر وْ أر   ر ع  حِ ه  ا
 

 ا يييير و  ضييييييير تر  قييييلْ  ه  عييييايييي  ا طييييِ ن  كييييْ وذِ  ثيييينيييياء   
 هِ  ييييفضيييييييييييلييييِ  اهلل الييييكيييينبيييي       ازاهيييي   يييير فيييير  

 
 ازيييير فيييير رْ َيييي  اهلل  أر  اوانيييي  ضيييييييْ انييييا ورِ نيييير جييييِ  

 



 ينيييِ نيي    غييعيين أر هييِ زييييلِ  يير   ْ ا َييِ نيييير نيير  ْ حيي  ا ور فيير 
 

 ازيييير مييير  يييْ عييير فييير     مييي  أن بييير  يهيييإلييير  ت  وْ جييير رر  
 إنييييه لييييلِ ة الييخيي  نيييي  ا فييي جيير نيييير ليير مييْ هيي  شييييييير  ييِ  

 
 ا ييير در   ْ مر لِ  َسيييييييت عييي    قنبييي    سيييييييمعع   

 ة  وخإبيقضيييييييي  يييياجيتيمييييا يي  يييي وه  جي  وأرْ  
 

  يييياو  نر فيي قيليايي إلعه  تر  أرى الشيييييييوقر  
 أصيييييييوليييه لت  ا وجييير جيييل   ه  ور  لت  جييير ور  

 
 ا يييير ن  فيييير تيييير  ال نأ د ِ ا فييييي الييييو  ل  أ يييير  ْم  يييير أر  

 ْت لر ا تايييا ييير نييي  َِ  اح  اييير األشيييييييْ  فيييإن كيييانيييِم  
 

 ازيييير مييير  يييْ َييير  عييي ر اييي ِ تيييِ اليييمييي   واحِ رْ فييييإن أِل  
 انيييير اهلل  دبنر  نر بنصييييييي   ى أنْ سييييييير  ر ى ور سييييييير  ر  

 
  ييييال  صييييييير َييييا قييييل تر  ا كييييل  َيينيييي   نر ايي   ييْ وبيير  

 ْم َيييير تييهييييل   او يييي   يي  ا ر  تيييير مييْ لييلسييييييي   نر زييميي  وبيير  
 

 ازيييير عيير هييْ ال لييلييهييييلابيييية َيير عييسييييييييايي حْ تيير فييْ وبيير  
هيييِ   ظييْ بيي  ليي  ور زيييْ ق  بيير ورر الييتييير ا   نر نيي  عيييير  ه  و ضيييييييييِ

 
تِ   ع ضيييْ َ   رال يفر ك ِ  الشييي  ْنِك ور اْقشييير م  الشييي   زر

 انيييير  يييِ   ْ وكييي   اءر جيييير ذا الييين   ْق قييي ِ تييير إليييهيييي فييير  
 

 ا ييير لنيييا اليييل   اَسيييييييت عاييي   ارحعمييي   اغفور   
 ليينييييا ْ  هيييير فيير  واكر سيييييييِ  فييلييعيير ليينييييا ر    

 
َ   يياألَيير  ان  صيييييييْ نر  نِ صيييييييْ الن   َ ر    زيياع  شييييييير ان 

َر    ة  ليييي  ذر َيييير  مر وْ سييييييير  ا األ ييييلاء  نيييير فقيييل سييييييييييا
 

 زيياوأضيييييييلر  ن  ضييييييير قييل أر  اا فظعزيي  فيي  سيييييييْ وخر  
 نييييار يي ِ  تييوحييعييييلِ  غييعيينِ     ن ذنييييْ عييْ  ييلييى غيير  

 
 زيييياأر يي   اللييييةِ ا لييلضييييييي  نيييير َييْ لر قييييل هيييير  وإذْ  

 هكيييييمييييياليييييِ  ا هلل  وصييييييييييييفر نييييير وإثييييياييييياتيييييِ  
 

َ      شيييييييايييهِ  هِ وتن بهيييِ     ييياايييلِ َيييا كيييان 
 ل   ر نييْ َيي   نِ َييييا قييييل جيييياء فييي خييعييْ  م  اييييِ ثييْ ونيي   

 
 ازيييير تيير زييْ تيير تيير وليي  نيير  َيياييزييو    نِ عييْ و يي  خيير  

 ْم تيييير كمييييا أر  الِت  ر نْ اليم   الصيييييييفيييياِت  ن  ميِ ني   
 

 ازيييير طيييي  نيييير تيييير نيييير   ْ ليييير ور  اإبييييمييييانيييي   ؤَيييي   ونيييي   
 هِ  يييينشيييييييِ  فيييوِق   ْ أن اهلل  َيييِ  ل  شييييييييييهيييير نر ور  

 
 ازر شيييييير زْ شيييييير تر  اصيييييينبت   اكما قل أتى نصيييييي   

 اميييير السييييييي  ث األخعن إلى في الثلييييْ  ن ل  وبر  
 

  يياإلى الييل   ادر ايير بسيييييييتييل ي الزِ  َ  اللعييلِ  
 ع  ن ِ ضييييييير تر َ   ل  هييييل سيييييييييييائييييِ     فهييييل تييييائييييِ  

 
 زيييياسيييييييمر وب   الييييل يييياءِ  َيطيليو ر  زر تينِ عي  فير  

 هِ  ييياييييلِ     راحيييِ  الييينحيييمييي    هيييو اليييغييييافييين   
 

 زيييياسييييييير وْ أر  ِق اليييخيييالئيييِ  ل  كيييي    ييينحيييميييتييييهِ  
 ه  جيييالليييي   جييييل     ِ الييين   صيييييييييفيييياِت  وكييييل   

 
 ازيييير لر طْ َر  ى النص ِ ور فال بناغي فعهييييا سيييييييِ  

 نييييياليييير ايييييْ قيييير  ةِ ميييي  ئييييِ اْل ليييييِ  وهييييذا ا يييييتييييقييييياد   
 

 ا ييير ور رْ أر  كيييل ِ   ْ َِ  ب ر ادِ الهييير  ِف لر َ  السييييييي   
 ك  الييييِ   وَيييير نييهيي  َييِ  زييمييييان  اليينيي  و ل  ميييير حييْ فيييي ر  

 
 زيييياصييييييي ِ كييييذلييييك ر   إدربيير   ا يي ِ  ونييص   

  ْ ه  ا سييييييياعلر نيييير كييْ ليير سييييييير  نْ فيميييياذا  يليعينييييا إِ  
 

َر لر الهييييِ  وح  ا سييييييي  نيييير لر  مفكييييانيييي   ازيييير  ر نْ ابيييية 
 نيييينيييييإفيييي اايييين  صيييييييير  هييييا اإلخييييوان  ال أبيييي  أ 

 
 ازيييير فر أنْ ور  اعن  خر  ورِ ليلمقييييل   نر ايْ أرى الصييييييي   

َِ وال تعييي سييييييي     ه  نييي  ا نيييا  إِ َييير  ِف شيييييييْ كر   ْ وا 
 

  ييييا   مر ذاك تر  فر ي كشيييييييْ  ي ِ رر  إذا شييييييييييياءر  
 ة  اييير نكْ  لِق و إلى الخر ذا أشيييييييك   م  ليييْ ا ق  مييير فر  

 
 ازيييير جر وْ َمييييا أصيييييييييييا  فيييي ر  ا يييي   ر وال جير  

 ة  رر لْ قييييي  إال  يييييِ  ن  فيييييميييييا كيييييان هيييييذا األَيييييْ  
 

 ازيييير ميييير جييييْ أر  الئييييقر اهلل  الييييخيييير  نر هيييير  ييييهييييا قيييير  
 



 خييييالييق   و صييييييييعييييانِ  وذلييييك  يي  ذنيييي   
 

 ازيييير جييِ نْ نيير ا لييِ عيينيييي  تييِ ا فيير عيينيييي  حييِ  هِ ذنييييا  ييييِ خييييِ أ   
 ه  ور فييييْ  يييير ور  ۥاه  ضييييييير و رِ جيييي  نْ نيييير  نْ وقييييل  ن أر  

 
 زيييياقييلييِ ا فيينيي  نيييي  َييِ  الييتييفيينبيي ر  فر نِ زييْ نيير  نْ أر ور  

َ  عييير فر    ادائمييي      سيييييييِ تْ ت   مر نيييْ ا قيييل ك  نييي  سيييييييِ تْ ا 
 

 ازيير سييييييير وْ أر  كر و  فْ ان  ر ل كيير ا قيير زيي  واسيييييييِ وبييا  
     هيي  الييليي   كر  ييييِ  وذ  زييْ نيير  

 انيييير لييِ زييْ فييِ  وءِ   سييييييي  َييِ
 

 ازيييير مر طْ ميير ليير  َيينييييكر  وِ فيْ ا فيي اليزير نيييير لير  فييييإن   
 تييييالييي   ةر ل  الشييييييي ِ  عِ فييير راا ور نيييير ثيييْ غيييِ ا أر نيييير ثيييْ غيييِ أر  

 
 ازر وارفر  ن  الضييي   ِف شيييِ واكْ  ْم الر طر فر  ْم أصيييا ر  

 انيييير ليير   ْ ميير فيير  غييعييييث  ا َيي  ا بيييير نيييير ثييْ غييِ تيي    ْ ليير  نْ فييييإِ  
 

 ازيييير ضييييييير خْ ونر  ۦإلعييييه عْ جِ نْ نر  وْ أر  لر صيييييييِ قْ نر ليِ  
 ه  ليييي   ييييالييييذ  أنييييم أهييْ  ْل ضييييييي  فر تيير ور  لْ  يييي  فيير  

 
 ا يييير در   ْ َر   ر وْ غر  ابيييير  انِ نر فْ والغ   وِ فْ الزر  َ ر  

  ذِ ى اليييي  لر ى  ر اهر نيييير ال تر  الة  صييييييير  ل ِ صييييييير ور  
 

 ازر ف  شيييييير َ   افعز  ى شيييييير نر خْ في األ   ث  زر اْ ع  سيييييير  
  ْ هِ ل ِ كيي   ِ  تييييْ والصييييييي   خيتييييارِ اليمي   ل  ميييي  تير َي   

 
 ى ر ور  لْ قيير  نِ كْ في الييذ ِ  ا اهلل ِ ابيير صييييييير ور لِ   ْ َر ور  

  
 

 أخذت هذه القصعلة َ  هذا الموقع:
moammar.com/pop_up/sc2.htm-http://www.al 

 َ  هذا المقال:واحلا وأضفم إلعها  عتا 
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، ¬( ال    شن عنوان المجد في تاريخ نجدَع  زض التزلبالت َ  كتا  )
 .¬( لزال الز ب  السلمان مجموعة القصائد الزهدياتوكتا  )

 اع.واجتهلت في ضاطها قلر المستط
 

 أ و أحمل الشعظمي

http://www.al-moammar.com/pop_up/sc2.htm
http://www.al-jazirah.com/2003/20030416/hv1.htm

